Az előterjesztés 2. számú melléklete

Együttműködési megállapodás
Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktum
létrehozásáról
- tervezet I.

Preambulum

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, a HajdúBihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel és a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzati Hivatallal konzorciumban a TOP-5.1.1-15. kódszámú pályázati felhívásra
támogatási kérelmet nyújtott be, mely TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosítószámmal
„Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködés” címen támogatásban részesült.
2./ A pályázat egyik célja, hogy a projektet megvalósító konzorciumi tagok együttműködésével,
közös munkájuk eredményeként, az egész megyére kiterjedően olyan gazdaság- és
foglalkoztatás fejlesztési partnerség (a továbbiakban: Paktum) jöjjön létre, mely partnerség
tagjai szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel olyan konzultációs, tanácsadó, szakmai
javaslattevő tevékenységet fejtenek ki, mely a kapcsolódó intézkedésekkel hozzájárul a megye
foglalkoztatási és gazdasági helyzetét érintő problémák, igények valós, folyamatos feltárásához
és megoldásához.
3./ A II.1./ pontban felsorolt Felek (a továbbiakban: Felek) rögzítik, hogy jelen együttműködési
megállapodás aláírásával a Paktum partnerséget nem csupán a projekt megvalósítása érdekében
kívánják létrehozni, hanem azon felismerés által vezérelve, hogy a megye vállalkozásait,
polgárait érintő problémák megoldására csak többszereplős, szektorokon átívelő
együttműködéssel lehet megfelelő választ találni és csak közös erőfeszítéssel lehet olyan
programokat, cselekvési terveket kidolgozni és megvalósítani, mely a társadalom jövőjét
szolgálja.
4./ Felek megállapítják, hogy egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára
megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely veszélyezteti a
nemzetgazdaság fejlődését és a gazdaság szereplői által megvalósítani kívánt fejlesztések
sikerességét. Ennek a problémának a megoldása érdekében, a vállalkozásokkal együttműködve,
a meghatározó kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési, képzési,
valamint társadalmi és gazdasági érdekképviseleti szereplőknek összehangolt, közös lépéseket
kell tenniük.
5./ Az együttműködést létrehozó és megvalósító feleknek általános és kiemelt célja, hogy:
a) a megyében elő emberek képzettségi szintje, foglalkoztathatósága javuljon;
b) megvalósuljon a munkaerő-tartalék kihasználása;
c) a megye népességmegtartó ereje növekedjen és más régiókban élő polgárok számára is
olyan vonzó élettérré váljon, mely munkahelyeket, megfelelő lakóhelyet és
életkörülményeket biztosít;
d) javuljon a megyében lévő vállalkozások termelékenysége, hatékonysága,
foglalkoztatási képessége;
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e) a képzőintézmények a munkaerő-piaci igényekhez igazodó tudástranszfert valósítsanak
meg, az általuk kínált képzési szerkezet illeszkedjen a gazdasági igényekhez
f) közös munkájuk eredményeként az általuk létrehozott Paktum a vonatkozó sztenderdek
alapján a szükséges minősítést megszerezze.

II.

A Foglalkoztatási együttműködést (Paktumot) létrehozó és azt alkotó szervezetek

1./ A Foglalkoztatási Paktumot létrehozó első szervezetek a következők, mely szervezetek
képviselői jelen együttműködési megállapodást kézjegyükkel látták el:
a.) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
b.) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
c.) Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
d.) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
e.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
f.) Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
g.) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
h.) Debreceni Szakképzési Centrum
i.) Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
j.) Debreceni Egyetem
k.) Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
l.) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
m.) OFA Nonprofit Kft.
n.) Civilek a Fiatalokért Egyesület (Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum)
2./ Felek rögzítik, hogy a Paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, melyhez bármikor
csatlakozhatnak mindazon egyéb, a Paktum vonatkozásában relevanciával bíró területeken
tevékenykedő szervezetek, amelyek a Paktum céljait magukra nézve kötelezőként elismerve,
szándéknyilatkozatban fejezik ki csatlakozási szándékukat. A Paktumhoz történő csatlakozás a
szándéknyilatkozatnak az irányító szervhez tett bejelentésével (a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat címére megküldve) válik hatályossá.
3./ Felek megállapodnak abban, hogy a Paktumból bármely szervezet bármikor kiválhat,
amennyiben ezirányú szándékát a Paktum irányító szervezete részére bejelenti a X.2./ pont
szerint. A kiválni szándékozó szervezet kiválása a kiválási szándék bejelentését követő 30.
napon válik hatályossá.
III.

Az együttműködés területei
a.) Munkaerő-piaci helyzet javítása, így különösen:
aa) a meglévő munkaerő tartalék feltárása
ab) munkaerő utánpótlás biztosítása
ac) hátrányos helyzetű rétegek bekapcsolása a munka világába
ad) a lehetséges munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása gyakorlatorientált
fejlesztő képzésekkel, személyiségfejlesztő és motivációs tréningekkel
ae) az álláskeresők mentális felkészítése a munka világára, mentorálás
af) a fiatal álláskeresők megyében tartása, ennek érdekében karrierlehetőségek
felkutatása, kidolgozása
ag) munkaadói igények folyamatos felkutatása
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b.) Gazdaságfejlesztés, így különösen:
ba) megyei befektetés-ösztönzési stratégia és rendszer kidolgozása
bb) munkahelyteremtő beruházások, fejlesztések segítése a megyében
bc) vállalkozóvá válás és az önfoglalkoztatás elősegítése
bd) helyi termékek piacra jutásának elősegítése
be) a szociális gazdaság kiépítése, fejlesztése, tapasztalatainak felhasználása
bf) hazai és nemzetközi jó gyakorlatok felkutatása, disszeminációja
c.) Oktatás, képzés eredményességének javítása, így különösen:
ca) a képzési, szakképzési kínálat és a munkaerő-piaci, foglalkoztatói igények
összehangolása
cb) a munkaadói igényeknek megfelelő képzési szerkezet kialakítása
cc) munkaadók bevonásával keresletorientált képzési programok létrejöttének
elősegítése
cd) képzési lehetőségek hiányszakmákra fókuszálásának támogatása
ce) a szakmunka megbecsülésének növelése
cf) pályaorientáció és pályakorrekció rendszerének kialakítása a vállalkozásokkal
együttműködve a hiányszakmák biztosítása érdekében (pl: gyárlátogatások, munkahelyi
látogatások szervezett rendszerének, ösztöndíj- és gyakornoki program kialakítása)
d.) Partnerségi együttműködések fejlesztése, így különösen:
da) gazdasági szektorokon átívelő partnerség kialakítása, ápolása, bizalomépítés a
paktumszervezet tagjai és a gazdaság egyéb szereplői, a munkavállalók között
db) a munkaerő-piaccal és a képzési lehetőségekkel kapcsolatos információk gyűjtése,
terjesztése
dc) helyi paktumok létrejöttének támogatása, ernyőszervezeti feladatok ellátása
dd) a munkaerő-piac szereplői közötti kommunikáció fejlesztése
de) biztosítja a megyei szintű koordinációt a Paktum vonatkozásában releváns
területeken
df) országos és nemzetközi együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás
támogatása, tanulmányutakon való részvétel ösztönzése, azok tapasztalatainak
elemzése.
dg) a források lehetséges allokációjának erősítése érdekében az együttműködők a
célcsoportra fókuszáló programjaikat összehangolják

IV.

A Foglalkoztatási Paktum célcsoportjának meghatározása

Felek együttműködésük célcsoportjaként elsősorban, de nem kizárólagosan, az alábbi
személyeket határozzák meg:
a)
b)
c)
d)
e)

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
25 éves vagy annál idősebb regisztrált – nem pályakezdő – álláskeresők
50 év felettiek
megváltozott munkaképességűek
GYED-ről/GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket
egyedül nevelő felnőttek
f) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
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g) roma nemzetiséghez tartozó személyek
h) alacsony, vagy elavult iskolai végzettséggel, képzettséggel rendelkező személyek
i) tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek.
V.

A Paktum szervezete

1./ Felek megállapodnak abban, hogy a szerveződés megfelelő, hatékony működéséhez
strukturált felépítésre van szükség, melyben az egyes szervek feladatköre kellően elhatárolt
egymástól.
2./ Felek megállapodnak abban is, hogy jelen együttműködési megállapodás keretében a
szervezeti működésnek csupán a kereteit határozzák meg, a paktumszervezet konkrét működési
szabályait a paktum egyes szerveinek saját ügyrendje tartalmazza, melyet a megállapodás
aláírását követően megtartásra kerülő első közös ülésük alkalmával fogadnak el.
3./ Mindezek alapján, Felek a Paktum szervezeti felépítését az alábbiak szerint határozzák meg:
a) Foglalkoztatási Fórum
b) Irányító Csoport
c) Paktumiroda
VI.

Foglalkoztatási Fórum

1./ A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű
nyilvánosság biztosítása érdekében együttműködő Felek Foglalkoztatási Fórumot (a
továbbiakban: Fórum) működtetnek.
2./ A Fórum a Paktum legfőbb szerveként működik, amely szervnek a Paktumot alkotó
valamennyi szervezet a tagja. A tagok a Fórum ülésein és munkájában jogosultak aktívan részt
venni. A Fórum ülésein a Paktumot alkotó szervezetek részéről fő szabály szerint az őket
képviselő személyek vesznek részt, akinek akadályoztatása esetén eseti meghatalmazott is
képviselheti az adott partner szervezetet.
3./ A Fórum ülései nyitottak minden érdeklődő polgár és szervezet számára a Paktumhoz
történő formális csatlakozás nélkül is, szavazati és tanácskozási joggal azonban csak a Paktum
tagjai rendelkeznek.
4./ A Fórum tagjai a Fórum hatáskörébe tartozó ügyekben egyszerű szótöbbséggel hozzák meg
döntéseiket.
5./ A Fórum üléseit legalább két havonta az Irányító Csoport elnöke hívja össze.
6./ Amennyiben a Fórum döntéséhez a tagokra vonatkozó hatályos jogszabályok, belső
szervezeti működést szabályozó eszközök alapján meghatározott döntéshozó szerveik (pl:
képviselő-testület, bizottság, taggyűlés, kuratórium, központi döntéshozó szervezet)
jóváhagyása szükséges, a Fórum előzetesen megküldi a tagoknak a döntés előkészítő tervezetet.
7./ A Fórum az alábbi feladatokat látja el:
a) tájékozódik a megye munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait
és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára
b) munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg
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c) elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001
azonosító számú projekt, illetőleg amennyiben a Fórum egyéb munkaerő-piaci program
elindításáról dönt, úgy annak végrehajtásáról
d) monitoring tevékenységet végez a helyi paktumok vonatkozásában, közreműködik az
azokkal kapcsolatos ernyőszervezeti feladatok ellátásában
e) közreműködik a megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési helyzetelemzések
elkészítésében, véleményezi és elfogadja az elkészült elemzéseket
f) az elfogadott gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési helyzetelemzésekre alapozva,
közreműködik a helyzetfeltárásból logikusan következő, a térségi gazdaságfejlesztési
célokhoz kötődő, a foglalkoztatást és a munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba
állító, az állami munkaügyi politikával összhangban álló foglalkoztatási stratégia
elkészítésében, véleményezi és elfogadja az elkészült stratégiát
g) az elfogadott stratégiára alapozva, közreműködik az annak megvalósítását szolgáló
akcióterv kidolgozásában, véleményezi és elfogadja az akciótervet
h) biztosítja a megyei szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét
i) szakmai ajánlásaival segíti a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt,
az esetleges egyéb munkaerő-piaci programok végrehajtását, a foglalkoztatás és
gazdaságfejlesztés területén tevékenykedő szervezetek munkáját
j) segíti a releváns szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek
alakulását.
VII.

Irányító Csoport

1./ Felek megállapodnak abban, hogy a partnerség vezetése és munkájának irányítása érdekében
Irányító Csoportot hoznak létre, mely reprezentálja a partnerséget.
2./ Az Irányító Csoport első tagjai a következők:
a)
b)
c)
d)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal

3./ Az Irányító Csoport tagjai egyszerű szótöbbséggel hozott döntésükkel, a Paktumot alkotó
szervezetek közül további tagot bármikor felvehetnek a Csoportba. Az Irányító Csoport
működésében részt venni kívánó Paktum tag, ezirányú szándékát írásban köteles bejelenteni az
Csoport elnöke részére.
4./ Az Irányító Csoportba, annak tagjai 1-1 főt delegálnak, az Irányító Csoport saját tagjai közül
elnököt választ a Csoport ügyrendje szerint. Az Irányító Csoport döntéseit egyszerű
szótöbbséggel hozza. Az Irányító Csoportba delegált személy, akadályoztatása esetén magát
meghatalmazott útján is képviseltetheti a Csoport ülésein.
5./ A Paktumot harmadik személy felé a Felek eltérő megállapodása hiányában az Irányító
Csoport elnöke képviseli.
6./ Az Irányító Csoport az alábbi feladatokat látja el:
a) fő felelős a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt végrehajtásáért
b) kidolgozza a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt, illetőleg az
esetleges egyéb, a Fórum által elfogadott munkaerő-piaci projektjavaslatok
megvalósítását célzó stratégia és akcióterv végrehajtását szolgáló éves munkaprogramot
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c) koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között, monitorozza
a munkaprogram végrehajtását
d) információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását
e) feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait
f) beszámol a Fórum ülésein a munkaprogram teljesítéséről, valamint a következő időszak
elképzeléseiről
g) közreműködik a helyi paktumokkal kapcsolatos ernyőszervezeti feladatok ellátásában,
beszámol a Fórum részére ezen feladatok teljesüléséről.
VIII.

Paktumiroda

1./ A nyugat-európai és az eddigi magyarországi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a területi
foglalkoztatási paktumok sikeres működésének egyik alapfeltétele a megfelelő felkészültségű
és a partnerek bizalmát élvező menedzsmentszervezet működtetése, mely feladatokat az ún.
Paktumiroda látja el.
2./ Felek megállapítják, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásakor még nem érettek
meg a feltételei egy önálló jogi személyként működő Paktumiroda létrehozásának.
3./ Felek megállapodnak abban, hogy a paktumirodai feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat alkalmazásában álló személyek látják el.
4./ A Paktumiroda feladatai a következők:
a) közreműködés a partneri, vállalkozói kapcsolattartás feladataiban
b) közreműködés a paktum portál kialakításában, tartalmának aktualizálásában
c) tájékoztatás nyújtása a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt
finanszírozásában nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatásokról, a projekt keretei között
elérhető, az elhelyezkedést, a foglalkoztatást elősegítő képzéseken történő részvételt
biztosító támogatásokról az érdeklődő vállalkozások és potenciális munkavállalók
részére
d) közreműködés a partnerségi fórumok, rendezvények szervezésében
e) a paktum munkájával és a projekt végrehajtásával kapcsolatos sajtónyilvánosság
biztosításában történő közreműködés
f) részt vesz a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekttel
összefüggésben a projektpartnereket terhelő adatszolgáltatási tevékenység
koordinálásában
g) közreműködés a megyei befektetés-ösztönzés megvalósításával összefüggő feladatok
elvégzésében
h) részvétel a munkaadói igényekhez igazodó képzési rendszer kialakításához szükséges
igényfelmerő tevékenységekben
i) közreműködés az Irányító Csoport által elfogadásra kerülő munkaprogram
kidolgozásában és végrehajtásában
j) előkészíti a munkaprogram végrehajtásáról szóló előterjesztéseket, az Irányító Csoport
részére azzal kapcsolatosan jelentéseket készít
k) részt vesz a foglalkoztatás bővítését, a gazdaság fejlesztését célzó projektötletek
kidolgozásában
l) végrehajtja a helyi paktumokkal kapcsolatos ernyőszervezeti feladatokból a HajdúBihar Megyei Önkormányzat által rádelegált tevékenységeket, ezek teljesítéséről az
Irányító Csoport részére beszámolót készít.
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IX.

Finanszírozás

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktum finanszírozásának alapját a „Hajdú-Bihar
megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés”
című TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt biztosítja 2020. február 28.
napjáig.
2./ Felek továbbá, a projekt lejártát követő időszakban történő hosszú távú, hatékony
együttműködés fenntartása és a projekten kívüli egyéb munkaerő-piaci programok
finanszírozása érdekében egy olyan többcsatornás modell kialakítására törekszenek, amely
összehangolja és egyesíti a foglalkoztatáspolitikai és gazdaságfejlesztési célra rendelkezésre
álló állami, önkormányzati, vállalkozói, valamint egyéb forrásokat, a munkaügyi támogatási
rendszer lehetőségeit. Törekednek továbbá a Paktum céljainak megvalósítása érdekében minél
nagyobb mértékű pályázati (hazai és uniós) forrás megszerzésére.
X.

A megállapodás időtartama, felülvizsgálata

1./ Jelen megállapodás határozatlan időtartamra szól.
2./ A megállapodást bármelyik Fél a Paktum irányító szervezete részére tett írásbeli
bejelentéssel 30 napos határidővel felmondhatja.
3./ Együttműködő Felek vállalják, hogy jelen megállapodás tartalmát évente felülvizsgálják, és
szükség esetén kezdeményezik annak módosítását, kiegészítését. A módosítás és kiegészítés
irányát, tartalmát a Foglalkoztatási Fórum keretein belül vitatják meg és fogadják el.
XI.

Záradék

Együttműködő Felek felelősséget éreznek a megye foglalkoztatási, gazdasági helyzetének
javításáért, részvételükkel kifejezik szándékukat és elkötelezettségüket a Hajdú-Bihar Megyei
Foglalkoztatási Paktumban történő érdemi részvételre, erőforrásaikkal közreműködnek a
Paktum céljainak megvalósításában.
Debrecen, 2016. december …..

……………………………
Pajna Zoltán
elnök
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

……………………………
Rácz Róbert
kormánymegbízott
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

……………………………
Korbeák György
ügyvezető
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.

……………………………
Dr. Dobi Csaba
jegyző
Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzati Hivatal
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……………………………
Dr. Papp László
polgármester
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata

……………………………
Miklóssy Ferenc
elnök
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

……………………………
Szabó Sándor
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara HajdúBihar Megyei Igazgatósága

……………………………
Tirpák Zsolt
főigazgató
Debreceni Szakképzési Centrum

……………………………
Pelyhéné Bartha Irén
főigazgató
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

……………………………
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
rektor
Debreceni Egyetem

……………………………
Mazsu Gergely
igazgató
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

……………………………
dr. Dávid Ferenc
titkár
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei
Szervezete
……………………………
Rácz Angéla
elnök
Civilek a Fiatalokért Egyesület

……………………………
Pákozdi Szabolcs
ügyvezető
OFA Nonprofit Kft.
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